Raúl Castro: “Nunca
defraudaremos o nosso povo!”
Havana, 27 de dezembro (RHC).- O
General de Exército Raúl Castro Ruz,
Presidente dos Conselhos de Estado e de
Ministros da República de Cuba, em fala
neste 27 de dezembro na Assembléia
Nacional do Parlamento realizou um
balanço do desempenho da economia
cubana durante o presente ano.
No oitavo período ordinário de sessões
com sede no Palácio de Convenções de
Havana, Raúl recordou que como tinha
anunciado em junho passado a economia
nacional enfrenta limitações financeiras por
causa da queda dos rendimentos das
exportações e dos preços dos itens
exportáveis.
“Na verdade, as limitações no
fornecimento de combustíveis e financeiras
pioraram no segundo semestre, o que fez
com que o PIB decrescesse na ordem de
0.9 %; apesar disso se preservaram os
serviços gratuitos que desfruta nossa
população que se contrapõe aos vaticinios
de que a economia cubana colapsaria e
que voltariam os incómodos blecautes”,
acrescentou.
O presidente cubano agradesceu também aos parceiros por sua confiança em Cuba e recordou os
efeitos negativos do bloqueio dos EUA contra Cuba que não permite realizar transações internacionais
em dólares estadunidenses e disse que não deve se esquecer os grandes prejuízos que provocou o
furacão Mathew nos dias 4 e 5 de outubro do presente ano.
Acrescentou que persistirão tensões financeiras e desafios que poderiam aumentar em determinadas
circunstâncias e disse que os programas de investimentos em função do desenvolvimento sustentável
da economia nacional continuarão, bem como instou a dinamizar o investimento estrangeiro em Cuba.
Pediu também vencer a mentalidade obsoleta, preenchida de preconceitos contra o investimento
estrangeiro e despojar-nos dos falsos temores para o capital externo.
O mandatário afirmou que o combustível tem sido, desde o Triunfo da Revolução, a espada de
Damocles e é um dos setores estratégicos onde há que dinamizar o investimento estrangeiro.

Ao recordar ao líder histórico da Revolução cubana, manifestou que Fidel nos legou seu exemplo
imperecedor e assinalou que o melhor monumento a suas ideias é tornar realidade a cada dia os
postulados de sua brilhante definição do conceito Revolução, que fez público em 1º de maio de 2000.
Ao concluir, o General de Exército enviou felicita?ões ao povo de Cuba no novo aniversário de sua
Revolução.
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